
 
 

 
 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
        
วันแรก          (1)   กรุงเทพฯ  สุวรรณภูม ิ   
23.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

วันที่สอง          (2)กรุงเทพฯ -ไทเป-ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซ่ือ – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – เฟ่ิงจ่าไนท์มาร์เก็ต  

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน ไทย  เที่ยวบินที่  TG634  
06.35 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน  ผา่นพธีิการศุลกากรรับสมัภาระเป็นที่

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร เพือ่รับประทานอาหาร
เชา้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยนัง่รถโคสู่๊เมืองผูหลี ่ เมืองผหูล่ี เมือง
ที่ไดข้ึ้นช่ือวา่มีอากาศดีที่สุดของไตห้วนั เน่ืองจากเมืองน้ีอยูใ่น
หุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงท าใหเ้ป็นเมืองที่มี



อากาศบริสุทธ์ิที่สุดของไตห้วนั น าท่านเขา้ชม วัดจงไถฉันซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัประจ าภาคกลางของ
ไตห้วนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆนิกายเขา้ดว้ยกนัท่าน สามารถนมสัการ 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระโพธิสัตวห์ลาย ๆ  พระองคไ์ดท้ี่น่ี และยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์ี่มีหอ้งเรียนถึง 1,000 หอ้ง 
ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่ทนัสมยัมากที่สุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หมิงหู 
น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมีทศันียภาพ     ของน ้ า
และภูเขาที่สวยงามไม่วา่จะเป็นการชมววิจากที่ไกลๆ หรือเขา้
ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศ
ที่โดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นที่มาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนั-จนัทรา  
จากนั้นน าท่านสู่ วัดเหวินหวู่  ใหท้่านไดก้ราบไวข้อพร
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อาทิ ศาสดาขงจ่ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และ
เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์ วดัแห่งน้ีเป็นวดัที่
เก่าแก่ของทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา มีการสร้างเจาะทะลุ
เขาถึง 3 ลูก และยงัมีรูปป้ันสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตั้งอยู่
หนา้วดั ซ่ึงมีมูลค่า ตวัละ 1 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาค
ตะวนัตกของเกาะไตห้วนั  ระหวา่งทางใหท้่านไดส้มัผสั
ธรรมชาติและทศันียภาพของไตห้วนัตลอกสองขา้งทาง
ที่รถวิง่ผา่น  เมืองไถจงเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรม  ทาง
การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั และยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพทุธศาสนา
ของไตห้วนั เมือง ไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตห้วนั   

เย็น   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร SUKI SHABU    
น าท่านเขา้สู่ ไนท์มาร์เก็ตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไต้หวนั ใหท้่านได้
อิสระในการช็อปป้ิงที่ เฟ่ิงจ่าไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคนื 
ที่มีสินคา้จ าพวกเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเคร่ืองประดบัต่างๆ 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีพื้นที่ตามทอ้งถนนยงัมี
รถเขน็ขายอาหารพื้นเมืองใหท้่านไดแ้วะชิมอีกดว้ยสมควรแก่
เวลา น าท่านสู่โรงแรมที่พกั  

Mirage Hotel Taichung http://www.miragehotel-tw.com  / เทียบเท่า 4* (SAT +700 THB/PAX) 
 

http://www.miragehotel-tw.com/


 
  

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงไทเป ไทเปเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั และใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วนั โดยตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของเกาะ นอกจากน้ีไทเปยงัถูกยกใหเ้ป็นเมืองญี่ปุ่ น
ขนาดยอ่มดว้ย เพราะสะอาด น่าอยู ่บา้นเมืองเป็นระเบียบ พาท่าน
แวะชิมขนมที่ ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ  เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นช่ือ
ของไตห้วนัซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 3 ปีซอ้น ท่านสามารถเลือก
ซ้ือเลือกรับประทาน ซ่ึงมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนท าใหเ้ป็นที่
รู้จกัไปทัว่โลก และยงัมีหลายรสชาติ  อาทิเช่น ทอฟฟ่ีนมสด ขนม
เป๊ียะพระอาทิตย ์ เกาลดัช็อคโกแล็ต ขนมเคก้น ้าผึ้ง และอ่ืนๆ อีก
มากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือขนมต่างๆเพือ่เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั  

     เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ติ่นไทฟ่ง鼎泰豐 101 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม ตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดเป็นอนัดบั 2 
ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ไทเปพาท่านขึ้นลิฟทท์ี่เร็วที่สุดในโลกดว้ยความเร็ว ประมาณ 

1,008 เมตรต่อนาที เพือ่ ชมววิชั้น 89 และพบกบัระบบป้องกนั
แผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper    เป็นลูกตุม้เหล็กขนาดใหญ่ เสน้ 
ผา่ศูนยก์ลาง 5.5 เมตรหนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชั้น 89 คอย
ท าหนา้ที่ถ่วงดุลตึกเม่ือเกิดแผน่ดินไหว ภายในบริเวณชั้น 1 ถึง
ชั้น  5 ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้งสรรพสินคา้และช็อปป้ิงมอลลอ์ยูก่วา่สิบ
แห่ง เทียบเท่ากบัสยามพารากอ้นของเมืองไทย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  พพิธิภณัฑท์ี่แสนงดงาม
แห่งน้ีเป็นสถานที่เก็บศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณบางช้ินมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปถึง 
5,000 ปี พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัวา่เป็นหน่ึงใน
พพิธิภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งน้ี ตั้งอยูท่ี่ชานกรุงไทเปและ
เป็นสถานที่เก็บสมบติัและวตัถุโบราณของจีนทีมี่ช่ือเสียงของ
โลกที่ประเมินมูลค่ามิไดก้วา่ 620,000ช้ิน จากพระราชวงศจี์นทุก
ราชวงศร์วมทั้งยคุทองทั้ง 5 แห่งประวติัศาสตร์จีน พพิธิภณัฑ์
แห่งน้ีเก็บรวบรวมศิลปวตัถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิง่ใหญ่ที่สุดในโลกเน่ืองจากศิลปวตัถุที่เก็บ
รวบรวมไวมี้จ านวนมาก จึงตอ้งมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนในการจดัวางใหช้มศิลปวตัถุที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
แต่วตัถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสีน ้ าตาลเหมือนหมู
สามชั้นจะมีใหช้มตลอดปี   น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียวซี เจียวซีน้ีมีวฒันธรรมที่ฝังรากลึกในเร่ืองการลงแช่ตวั
ในบ่อน ้ าพรุ้อน เร่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่ น ในช่วงเวลานั้นบ่อน ้ าพรุ้อนถูกสร้างขึ้นเพือ่ใหป้ระชาชน 

วันที่สาม            (3) เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 -  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – เมืองเจียวซี (อาบน ้าแร่)  



 
ทัว่ไปสามารถลงไปแช่และอาบน ้าได ้ จึงท าใหก้ารแช่น ้ าที่บ่อน ้ าพรุ้อนเป็นที่นิยมมากกวา่เดิม คนทอ้งถ่ินที่น่ีใช้
น ้ าแร่ในการรดผกัมนัจึงท าใหผ้กัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ซ่ึงเป็นอาหารจานพเิศษของเมืองเจียวซี แห่งน้ี 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ฝู๋เก๋อ 福哥石窯雞 
  Less Champ Hotel  http://www.leschamps.com.tw/  (FRI. 200 , SAT+900/PAX) 

 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางโดยน่ังรถไฟจากเมืองเจียวซี สู่เมืองฮัวเหลยีน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
เมืองฮวาเหลียนหรือฮวัเหลียน เป็นเมืองใหญ่อนัดบัแรกขอภาค
ตะวนัออกของไตห้วนั เป็นเมืองที่ยงัรักษาประเพณีที่ซ่ือสตัย์
ดั้งเดิม ฮาเหลียน หรือ ช่ือเดิมเรียกวา่ โตลอหมัน่ ในสมยัของ
ราชวงศห์มิงระหวา่งปี  1488-1506 ชาวโปตุเกตุนั้นไดท้  าการ
เดินเรือผา่นช่องแคบทะเลไตห้วนั แลว้พบเม็ดทองที่ปนอยูใ่น
ทราย จึงเอาช่ือแม่น ้ าล าธารที่ผลิตทองในประเทศโปรตุเกตุมาใช้
เรียกวา่ “ฮวาเหลียน” ก่อนที่ชาวฮัน่จะอพยพมาอยูเ่กาะไตห้วนั  
ฮวาเหลียนเป็นพื้นที่มีความหลากหลายในลกัษณะภูมิประเทศ 
ทั้งที่เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง หุบเขาซบัซอ้น หนา้ผา ทะเล และ ปากแม่น ้ า น ้ าตก ฟาร์ม น ้ าพรุ้อน และ
วฒันธรรมของชนเผา่ดั้งเดิม นอกจากน้ียงัเป็น ที่ตั้งของจุดชมปลาวาฬ ปลาโลมา บริเวณนอกฝ่ังฮวาเหลียนที่มี
ช่ือเสียงที่สุดอีกดว้ย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ไท่ผิงหยาง 太平洋 

จากนั้นน าท่านสู่ อทุยานทาโรโกะ  ซ่ึงเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสอง  ของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไตห้วนั  ที่มีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ไดแ้ก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และ
ไถจง   อุทยานแห่งน้ีไม่เพยีงมีทศันียภาพของหุบเขาและ
เทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม   แต่ยงัมีวฒันธรรมประเพณีที่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกดว้ย  เสน้ทางจากปากทางเขา้
อุทยานฯ จนถึงเทียนเสียง ซ่ึงเป็นจุดแวะพกักลางอุทยาน เป็น
ถนนที่ตดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาถือ
เป็นเสน้ทางประวตัิศาสตร์ ที่สร้างความหวาดเสียวและระทึก
ใจใหก้บันกัท่องเที่ยวไม่นอ้ย แลว้พาท่านไปชม วัดญี่ปุ่ น 
(Qing Xiu Yuan)  เน่ืองจากในช่วงยคุล่าอาณานิคมของญี่ปุ่ นปี 
1895-1945 ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นตอ้งการลดภาระของประชากรที่
หนาแน่นในดินแดนของตน จึงมีโครงการอพยพประชากร
มายงัเมืองฮวัเหลียน วดัน้ีถูกสร้างขึ้นในปี 1971 เพือ่ใหบุ้คคลที่
อพยพมามีศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ ปัจจุบนัวดัน้ีเป็น
วดัญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการดูแลอยา่งดีในไตห้วนั 

วันที่ส่ี                 (3)  เจียวซี – น่ังรถไฟ – ฮัวเหลียน – ทาโรโกะ - วัดญี่ปุ่ น 

http://www.leschamps.com.tw/


 
เย็น   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  จูหยาง  竹陽   

Hualien Charming City http://www.city-hotel.com.tw/leisure/c1/c1-tw.htm (SAT+300/PAX) 
 

วันที่ห้า           (5) ฮัวเหลียน –น่ังรถไฟ – อี๋หลั๋น - เย๋หลิ่ว – เมืองไทเป - ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางโดยน่ังรถไฟจากเมืองฮัวเหลียน สู่เมืองอี๋หลั๋น  
(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
อ าเภอหน่ึงของไทเป ประเทศไตห้วนั ซ่ึงอุดมไปดว้ยตน้ไมท้ี่มี
ช่ือเสียงนานาพนัธุ ์ลอ้มรอบดว้ยน ้ าแร่ภูเขาสวยงาม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงในเร่ือง
โขดหินที่มีลกัษณะรูปทรงที่แปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดั
เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท าใหเ้กิดการทบัถมของ
แนวหินตามชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างที่แปลกแตกต่างกนั โขด
หินบางกอ้นกมี็ลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่าง ๆ เช่น เทียน 
รองเทา้ของเทพธิดา ถัว่เคี่ยวจนขน้ และอ่ืน ๆ การก่อตวัของหิน
เป็นรูปร่างประหลาดที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุดคือ “เศียรราชินี”  
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยน่ังรถโค๊ช สู่ เมืองไทเป  

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร       
 ใหท้่านไดอิ้สระในการช็อปป้ิงที่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็น
ไนทม์าร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหาร
พื้นเมืองที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น หากใครไป
ไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไม่
ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดที่มีตน้ก าเนิดที่ไตห้วนัคือ 
ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินกมี็สินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่
ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ 
เคร่ืองประดบั โดยที่รองเทา้ผา้ใบ  รองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย สมควรแก่เวลาพาท่านเขา้  สู่
โรงแรมที่พกั 

City Lake Hotel  http://www.citylake.com.tw/ / เทียบเท่า 4* 

http://www.city-hotel.com.tw/leisure/c1/c1-tw.htm


 
 

วันที่หก               (6) ดิวตีฟ้รี - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซานซ่ือ – ซีเหมินติง - ส่งออก 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีที่  DUTY FREE  

ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ใน
ราคาที่ถูกเป็นพเิศษ น าท่านเขา้สู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
เป็นแหล่งรวมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ที่ส าคญัที่
หาดูไดย้าก อนุสรณ์สถานแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นที่ร าลึก
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความส าคญั
ต่อไตห้วนั ภายในหอ้งมีการจดัแสดงประวติัและส่ิงของต่างๆ
เก่ียวกบัท่านนาพลเจียงไคเช็ค ตั้งแต่สมยัที่ยงัเป็นลูกศิษย ์ ดร. ซุนหยดัเซ็น จนกา้วสู่ต  าแหน่ง  ผูน้ าประเทศ 
ท่านจะไดพ้บกบัพธีิเปล่ียนเวรของทหารรักษาการณ์ ที่บริเวณหนา้รูปป้ันท่านนายพลเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีขึ้นทุก 
1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งน้ี    

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอิม ณ  วัดหลงซานซ่ือ หรือ 
“วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นวดัพทุธที่เก่าแก่ที่สุดในไตห้วนัก็วา่ได ้ ซ่ึงภายในวดัได้
สร้างไวอ้ยา่งวจิิตรงดงาม ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหล่า
เทพเจา้ สร้างไวโ้ดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจุบนั ในแต่ละวนัก็
จะมีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาด
สาย จากนั้นน าท่านอิสระในการช็อปป้ิงที่ซีเหมนิติง เป็นแหล่งช็
อปป้ิงช่ือดงัของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่น่ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตล์
ไตห้วนั เกาหลี และญี่ปุ่ น รุ่นใหม่ที่ทนัสมยัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกช็อปกนัไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  นอกจากเป็นศูนย์
รวมแห่งแฟชัน่แลว้  ซีเหมินติง ยงัเป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ใหน้กัท่องเที่ยวไ  ดเ้ลือกชิมกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
   สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน 
20.45 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินEVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 
23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 

         ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   

  
  


